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רשות המסים מתקנת את הפגיעה בעובדים 
עבורם  הופקדו  ההשתלמות  קרן  שכספי 
רטרואקטיבית. חוזר מקצועי שפרסמה רשות 
המסים ביום ב’ השבוע, משנה את אופן חישוב 
המס בקרנות ההשתלמות. על החוזר חתומה 
רו”ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל 

ברשות המסים.  
להלן עיקרי החוזר והרקע לפרסומו, כפי 
שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי 

בהלמן אלדובי גמל ופנסיה.

זקיפת הכנסה לעובד בגין הפקדות 
לקופת גמל וקרן השתלמות

על פי המצב הנוכחי, סעיפים 3)ה( ו-3)ה3( 
לפקודת מס הכנסה קובעים, בין היתר, כי 
סכומים ששילם מעסיק לקרן השתלמות/

קופת גמל לקצבה, מעל לתקרה מסוימת, 

ייחשבו כהכנסה בידי העובד בעת ששולמו. 
כלומר, סכומים אלו ייזקפו כהכנסה חייבת 
בידי העובד. לעניין זה יוזכר כי נכון ל-2018, 
התקרות שעד אליהן לא תהיה זקיפת הכנסה 

כאמור בגין הפקדת המעסיק הינן:
1. הפקדה לקרן השתלמות: כל מה שעד 
7.5% )לגבי עובד הוראה- עד 8.4%( משכר 

העובד ועד שכר של 15,712 שקל.
2. הפקדה לקופת גמל לקצבה: 

א. תגמולים – עד 7.5% משכר העובד ועד 
שכר בגובה 24,765 שקל

ב. פיצויים – עד 8.33% משכר העובד ועד 
שכר בגובה 32,800 שקל.

פטור ממס רווח הון בקרן השתלמות

קרן השתלמות מקנה לעובד פטור ממס 
רווח הון על כל רווח שיושג בגין הפקדות עד 

תקרת ההפקדה המוטבת. לעניין זה, תקרת 
 2.5% ההפקדה המוטבת הינה הפקדה עד 
וזאת  7.5% חלק המעסיק  ועד  עובד  חלק 
משכר מרבי של 15,712 שקל. בגין רווחים 
שיושגו עבור כספים שהופקדו מעל תקרת 
רווח  ההפקדה המוטבת, ישלם העובד מס 

הון בעת משיכת הכספים.

אופן חישוב סכומים מעבר לתקרות

ידי  על  ההכנסה  זקיפת  חישוב  ככלל, 
)ומכאן גם חישוב תקרת  המעסיק כאמור 
ההפקדה המוטבת( הינה על בסיס חודשי, 
המשכורת  בגובה  שינויים  לאור  אולם 
החודשית של העובד, נקטה רשות המיסים 
ניתן לערוך חישוב  כי  עמדה מקלה וקבעה 
זה בהתאם לחודשי  חודשי מצטבר לעניין 

 בחוזר מקצועי שפרסמה הרשות נקבע כי חישוב תקרת ההפקדה ייעשה בהתאם לחודשי שכר בגינם הפקיד 
המעסיק – גם כאשר הכסף הופקד רטרואקטיבית, ובתנאי שהעביר לקרן ההשתלמות דיווח של כלל הנתונים 

הנדרשים בגין כל חודש  אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, עם הפרטים המלאים

רשות המסים מתקנת את הפגיעה 
בעובדים שכספי קרן ההשתלמות 

הופקדו עבורם רטרואקטיבית

)המשך בעמוד 17(

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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איילון משיקה תכנית מודולארית 
ייחודית ותחרותית לביטוחי דירות 
בהתאמה אישית, מוכוונת לקוח 

 יעל יריב, סמנכ”לית בכירה ומנהלת אגף ביטוח כללי-פרט: תכנית Living מאפשרת לסוכן להציע 
לכל לקוח מטריית הגנה מודולארית  מנכ”ל איילון, אריק יוגב: חבילות ביטוחי הדירות החדשות 

שלנו הן רק בבחינת סנונית ראשונה בשרשרת החידושים והפיתוחים שאנו שוקדים כרגע על פיתוחם

כדאי לדעת

איילון משיקה את Living - תכנית 
ותחרותית  ייחודית  מודולארית 
דירות בהתאמה אישית,  לביטוחי 
מוכוונת לקוח. בחברה מציינים, כי 
מדובר בהמשך של מגמת ההתעצמות 
בשוק ביטוחי הפרט: “עולם ביטוחי 
- מהווה   Living הדירות החדש, 
הדירות  לביטוח  חדשה  תפיסה 
השאר,  בין  המאפשר,  המסורתי 
של  מודולארית  אישית  התאמה 
חבילות  מותאמות  לצרכיו וטעמו 
של הלקוח”, נמסר. בחברה מדגישים, 
כי הפוליסות החדשות של איילון 

מאופיינות בפרמיות אטרקטיביות, כיסויים 
מיוחדים ונרחבים והשתתפויות עצמיות נמוכות 

במיוחד. 
יעל יריב, סמנכ”לית בכירה ומנהלת אגף ביטוח 
 Living כללי-פרט באיילון, מציינת: תכנית 
מאפשרת לסוכן הביטוח להציע לכל לקוח 
מטריית הגנה מודולארית הנשענת על שלוש 
חבילות ביטוח דירה, שבהן הסוכן יכול להתאים 

לכל לקוח מגוון כיסויים נוספים ללא הגבלה:
Living Basic .1 - חבילת הבסיס המעניקה 

כיסוי מקיף לביטוח מבנה או תכולה בלבד. 
Living Classic .2 - הכוללת ביטוח מבנה 
ותכולה עם כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים 

וכיסויים נוספים.
Living premium .3 - הכוללת ביטוח מבנה 

ותכולה ופוליסת כל הסיכונים מלאה. 

למחיר  “מעבר  מדגישה:  יריב 
התחרותי, שדרגנו מאוד גם את חווית 
הסוכן בהשקת מסכי הצעת מחיר 

דיגיטליים, קלים ונוחים לשימוש”. 
מנכ”ל איילון, אריק יוגב: “חבילות 
שלנו -  החדשות  הדירות  ביטוחי 
ה-LIVING, הן רק בבחינת סנונית 
ם  י ש ו ד י ח ה ת  ר ש ר ש ב ה  נ ו ש א ר
כרגע  שוקדים  שאנו  והפיתוחים 
על פיתוחם. שמנו לעצמנו למטרה 
להעצים ולהשביח את תחום ביטוח 
הפרט. אנו משקיעים משאבים עצומים 
בפיתוח מוצרים חדשים בד בבד עם 
פיתוח כלים דיגיטליים חדשניים עבור הסוכנים 

והלקוחות שלנו. 
“הפשטות, המודולאריות, המחיר האטרקטיבי 
והגברת הנגישות למוצר הם האדנים עליהם 
מבססת איילון את התעצמותה הגוברת בשוק 
הביטוח הכללי, אמצעי יעיל ביותר עבור הסוכנים 
לגיוס לקוחות חדשים ושימור קיימים”, אומר 

יוגב.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס

מנכ”ל איילון, אריק יוגב ויעל יריב, סמנכ”לית בכירה
ומנהלת אגף ביטוח כללי-פרט באיילון
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חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus מסלול מנהלים"

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה

להצטרפות פנה לסוכן הפניקס או חייג 3455*

 ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות 

 דמי ניהול*

הנחה קבועה של 
25% על הריסק** 
למקרה מוות לכל 

חיי הפוליסה

* דמי ניהול מפרמיה 3% דמי ניהול מצבירה 0.5%, בכל 100,000 ש"ח צבירה דמי הניהול יורדים ב-0.05% אך לא פחות מ-0.2% 
למצטרפים חדשים לפוליסת מנהלים Plus החל מיום ה- 05/09/2018. ההנחה בגין תעריף פוליסת ריסק למקרה מוות הינה בגין התעריפים הקבועים )תעריפי 
ספר( של הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ליום 01/09/2018. האמור לעיל אינו מהוה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון במוצרים 
השונים והוא אינו תחליף ליעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסיגיה. מכירת המוצר 
כפופה להוראת כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. **ההנחה מתעריפי הספר של 

מוצר ריסק כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
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לראשונה בענף הביטוח בארץ

מניות הביטוח באוקטובר: למרות 
המגמה השלילית בשווקים, מגדל 

עם תשואה חיובית של 1.6%

 WhatsApp-הראל תשתמש ב
לצורך שירות ללקוחותיה

 גם מניית מנורה מבטחים רשמה תשואה חיובית נגד המומנטום  כלל ביטוח ירדה 
ביותר מ- 9.5% מניית הפניקס כמעט הכפילה את שוויה בשלוש השנים האחרונות

 בשלב הראשון הראל תשתמש בטכנולוגיה על מנת לאפשר ללקוחות להוסיף נהג לביטוח 
הרכב לארבעה ימים  בהראל מדגישים כי סוכני הביטוח ישולבו אף הם בערוץ החדש

למרות המגמה השלילית המובהקת בשוק 
המניות באוקטובר, מניית מגדל מסיימת את 
חודש אוקטובר עם תשואה חיובית של 1.6%. 
כך עולה מבדיקת פוליסה את מניות הביטוח 
מנורה מבטחים  בחודש האחרון. גם מניית 

תסיים את אוקטובר בתשואה חיובית 
של כ-0.4%. הבדיקה אינה כוללת את 
יום המסחר הנוכחי )ד’(, שהוא יום 
המסחר האחרון לחודש אוקטובר 
ומתאפיין נכון לכתיבת שורות אלה 

בעליות שערים.  
עסקיות,  התפתחויות  מבחינת 
מגדל השיקה החודש פוליסת ביטוח 
לאופניים חשמליים וזכתה לאשרור 
הדירוג שלה מצד מידרוג. מצד אחר, 
נרשמה תביעת ענק של האחים גינדי 
נגד החברה בעקבות אי ההסכמה על 

פיתוח קניון הזהב.
המגמה השלילית בשווקים דחפה את 

מדד תל אביב ביטוח פלוס לירידות של יותר 
מ-4%. מניית הביטוח שהובילה את הירידות 
הייתה מניית כלל ביטוח שנפלה בכמעט 10%. 
וביטוח  הפניקס נפלה ביותר מ-7%  מניית 
ישיר השילה 6.6%. פרט לשינויים הפרסונליים 

נודע שבנק  ביטוח, בחודש האחרון  בכלל 
בוחר למכור את אחזקתו )9.7%(  הפועלים 

בחברת הביטוח.   
סוף  )מאז  האחרונים  החודשים   12 ב-
אוקטובר 2017( מניית הפניקס הניבה תשואה 
בטווח  והיא המובילה   17.1% של 
שהנהלת  למרות  זאת,  זה.  זמנים 
דלק, המחזיקה העיקרית בחברת 
הביטוח, החלה למכור את מניותיה 
את  להקטין  כדי  בשוק  לגורמים 
הניבה  הראל  מניית  אחזקותיה. 
תשואה של 12.3% ונמצאת במקום 
השני בטווח הזמנים המוזכר. שתי 
גם המניות  הן  המניות המוזכרות, 
שמציגות את התשואה הגבוהה ביותר 
בשלוש השנים האחרונות. זאת, כאשר 
מניית הפניקס כמעט הכפילה את 
שוויה כאשר רשמה תשואה של 97.4% 
ומניית הראל רשמה תשואה של 64%. 

 ,WhatsApp הראל נבחרה על-ידי חברת 
פייסבוק, להיות חברת הביטוח  שבבעלות 
הראשונה בארץ ובין החברות הראשונות בעולם 
שתשתמש בפלטפורמת הוואטסאפ לצורך 
מתן שירות ללקוחותיה. בהראל מדגישים כי 
סוכני הביטוח ישולבו אף הם בערוץ החדש. 

על  מבוסס  הראל  של  הצ’טבוט  שירות 
טכנולוגיית ווטסון מבית IBM, כאשר בהראל 
המובילה  בטכנולוגיה  מדובר  כי  מוסרים 
בעולם בבינה מלאכותית. בהראל מדגישים כי 
בניגוד לתוכנות צ’טבוט אחרות, הטכנולוגיה 
של החברה מאפשרת שירות מותאם אישית, 
הנבנה לאורך השיח ואינו גורם לתסכול אצל 

הלקוח עקב מענה שאינו נכון. 
בוואטסאפ  כי השימוש  בחברה מציינים 
למתן שירות מתקדם ללקוחות הראל מהווה 
ערוץ תקשורת נוסף לקבלת שירות איכותי, 
ביורוקרטיה, תוך שימוש  ללא  ומהיר,  קל 
בטכנולוגיה הזמינה לכולם מכל מקום בארץ 

ובעולם. “שירות זה הינו חלק 
בלתי נפרד מהאסטרטגיה של 
הראל שמשלבת בין דיגיטל, 
BIG DATA וקשר אישי של 
הסוכן ללקוח בכל פעילויות 
הקבוצה, לטובת מתן שירות 
טוב יותר לסוכני ולמבוטחי 

החברה”, נמסר מהראל.
כי  בחברה  מציינים  עוד 
בחירת הראל נעשתה בהמשך 
תצא  כי  פייסבוק  להכרזת 
בתכנית מקדימה לוואטסאפ 
נבחרים  לקוחות  עבור  
מארגונים גדולים. התכנית, 
הראשון,  בגל  כעת  שהיא 
כוללת בין היתר את פתיחת 

API  - וואטסאפ   היישומים העסקיים של 
)Application Programming Interface(י. 
ות  י ל ב ו ל ג ת  ו ר ב ח ל ת  פ ר ט צ מ ל  א ר ה

הן על  גם  נוספות שנבחרו 
להשתמש  וואטסאפ  ידי 
דוגמת:  זו,  בפלטפורמה 
 ,UBER , Booking.com
נטפליקס, חברת התעופה 

ההולנדית KLM ועוד. 
בו  ן  ו ש א ר ה ם  ו ש י י ה
משתמשת הראל בטכנולוגיית 
ווטאסאפ הוא שירות הוספת 
ימים בקליק  נהג לארבעה 
ותיק(,  חדש,  צעיר,  )לנהג 
הרחבה  לרכוש  המאפשר 
לביטוח הרכב לארבעה ימים 
בלבד. השירות, כך מוסרים 
ללקוחות  יחסוך  בחברה, 
החברה זמן ועלויות. השירות 
מצטרף לאמצעי ההתקשרות לשירות הזמינים 
כבר עתה ללקוחות החברה וכוללים את אתר 

האינטרנט של הראל, SMS וטלגרם. 

תשואה מניות ביטוח
חודשית

תשואה
12 חודשים

תשואה 
שלוש שנים

1.59%0.24%16.44%מגדל
3.18%22.25%-0.36%מנורה מבטחים

3.43%12.27%64.03%-הראל
41.61%-36.88%-6.06%-איילון

11.36%8.00%-6.61%-ביטוח ישיר 
7.05%17.14%97.39%-הפניקס

8.26%4.03%-9.55%-כלל ביטוח
4.07%2.4%32.2%-מדד ת”א ביטוח-פלוס

מניות הביטוח באוקטובר

מישל סיבוני, מנכ”ל הראל

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

http://polisa.news/%d7%9b%d7%93%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-aa1-%d7%9c%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9c-%d7%a2/%5b
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-9-7-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/
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בבית משפט השלום בראשון לציון התבררה 
מנורה מבטחים ביטוח בע”מ  תביעתה של 
ברקוביץ,  ידי עו”ד  )התובעת(, שיוצגה על 
כנגד קווים קיי בי אנד טי בע”מ )הנתבעת(, 
ניתן  צמח. פסק הדין  ידי עו”ד  שיוצגה על 
ב-8 באוקטובר 2018 בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת כרמית בן אליעזר. 
ידי  על  שהוגשה  שיבוב  בתביעת  מדובר 
התובעת. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת 
נזקים שנגרמו  בגין  פיצתה את מבוטחתה 
שלה,  העסק  לבית  פריצה  אירוע  עקב  לה 
במסגרתו נגנבה ממנה סחורה. התובעת טענה 
כי הנתבעת, חברה העוסקת בהתקנה ותחזוקה 
של מערכות אזעקה והתראה, התרשלה כלפי 
המבוטחת, באופן שגרם לנזקים שנגרמו לה, 
ולפיכך עתרה לחייב את הנתבעת לשפות אותה 

בגין תגמולי הביטוח ששולמו למבוטחת.
השמאי ומומחה האבטחה מטעם התובעת 
העידו, כי אירוע הפריצה התרחש כך שהפורצים 
הגיעו לגג המבנה, פרצו פתח בגג וגנבו ציוד 
מבלי לחדור בעצמם למבנה, באמצעות “דיג” 
של הסחורה )צינורות גלולים גדולים( על ידי 
כבלים ששילשלו מהפתח והעלאתם למעלה. 
לאחר מעשה התברר, כי הגלאי שהותקן על ידי 
הנתבעת בעסק המבוטחת באזור הגג )שהוגדר 
בהסכם בין הצדדים - אזור 15( לא פעל, לדברי 
מומחה האבטחה מטעם התובעת, מאחר 
שהיה מנוטרל. מטעם זה, לא הופעלה אזעקה 
ולא הוזעקו שירותי מוקד, הגם שמבוטחת 
התובעת הייתה קשורה בהסכמי מוקד עם 

שתי חברות מוקד שונות.
התובעת טענה, כי ניתן לנטרל אזורים רק 
באמצעות קוד טכנאי, שלא סופק למבוטחת 
מעולם והיה מצוי בידי הנתבעת בלבד. מכאן 
הסיקה התובעת, כי הנתבעת או מי מטעמה 
הם שניטרלו מוקד זה ו/או לא הפעילו אותו 

מלכתחילה בעת התקנתו. 
בית המשפט לא שוכנע כי התובעת הוכיחה 
במידה הנדרשת, ולו במאזן הסתברויות, כי 
נטרול האזור ייתכן רק באמצעות קוד טכנאי 
וכי הנ”ל לא סופק למבוטחת, ואף לא שוכנע כי 
הוכח שהנתבעת או מי מטעמה היא שאחראית 

לנטרול האזור. 
בית המשפט התייחס לעדות מנהל המבוטחת, 
שהעיד כי המבוטחת לא קיבלה קודים מעבר 
זוכר אם  לקוד הכניסה, אך הבהיר כי אינו 
בתקופה שבה פעלה בעסק המערכת שהותקנה, 
נדרש היה קוד טכנאי לצורך אזור זה או אחר 
)הגם שזהו המצב בעסק היום, לאחר שהותקנה 

בו מערכת אחרת(. 
מנהל הנתבעת אישר, כי ניתן, באמצעות קוד 
טכנאי, לנטרל אזורים ולבצע פעולות נוספות, 
אך לא הובהר אם ניתן לעשות כן רק באמצעות 

כך שסופקו  על  קוד. מנהל הנתבעת עמד 
לנתבעת הקודים הרלוונטיים ואישור התקנה 
המעיד על כך שהמערכת הותקנה ונבדקה, וכל 
אזור ואזור נבדק ופעל בה כנדרש וסופקה 
למבוטחת אחריות בהתאם. מנהל הנתבעת 
הוסיף, שלאחר מועד מתן אישור ההתקנה 
לא מתועדת כל פנייה או ביקור טכנאי אצל 
המבוטחת עד לחודש מרץ 2011, כנראה לאחר 
האירוע. על כל פנים, קבע בית המשפט, לא 
נטען ולא הוכח כי בשלב כלשהו ביקר טכנאי 
מטעם הנתבעת לצורך נטרול אזור כזה או אחר.  
בית המשפט ציין, כי התביעה הוגשה ביולי 
2017 בגין אירוע פריצה שאירע כשש שנים 
וארבעה חודשים קודם לכן. מטעם התובעת 
זה. על פי בית  לא הובא כל הסבר לשיהוי 
המשפט התברר, כי בשנת 2015 אירעה במקום 
שריפה בעקבותיה הוחלפה מערכת האזעקה, 

כך שהמערכת הקודמת אינה זמינה עוד.
בית המשפט ציין, כי לא הוכח שמישהו מטעם 
התובעת ו/או המבוטחת העלה באזני הנתבעת 
את הטענה כי אזור 15 )ואזורים משמעותיים 
אחרים( היה מנוטרל בזמן הפריצה ולכן לא 
תפקד, או כי הנתבעת או מי מטעמה נטרל 
אזור זה שלא על דעת המבוטחת. התובעת 
אמנם הוכיחה, כי מי מטעם הנתבעת ביקר 
)לאחר הפריצה(, אך   2011 במרץ  במקור 
לא הובהר טיב הביקור. בנוסף, התובעת לא 
הראתה כל ראייה לכך שהייתה פנייה כלשהי 
לנתבעת בטרם הגשת התביעה באופן שיאפשר 
לה לבדוק את המערכת, את תקינותה ואת 

הגדרות האזורים בה. 
בנוסף נקבע, כי תיעוד המערכת )לפיו האזור 
הרלוונטי נוטרל( לא הוצג בפני הנתבעת ובפני 
בית המשפט בשום שלב ועצם קיומו נודע רק 
בעדותו של מומחה האבטחה מטעם התובעת. 
המומחה, אשר בעדותו אין להטיל ספק, אמנם 
העיד כי על פי התיעוד האזור היה מנוטרל, אך 
לא נכללה בעדותו כל התייחסות לשאלה מתי 
נוטרל האזור, על ידי מי וכיוצא בזאת. בהיעדר 
התיעוד, הנתבעת עצמה לא יכלה לבדוק את 

העניין ולהביא ראיות מטעמה. 
בהתחשב בראיות ובנזק הראייתי שנגרם 
בשל השיהוי הניכר בהגשת התביעה שלא ניתן 
לו כל הסבר, בית המשפט קבע כי התובעת 
לא עמדה בנטל להוכיח כי הנתבעת אחראית 
לנטרולו של הגלאי שמוקם באזור 15, וממילא 
לא הובא כל הסבר מדוע היה מניע כלשהו 
כן, שהרי בהיעדר הסכם  לנתבעת לעשות 
שירות, כל קריאה לטכנאי )ולו לנטרול אזורים 
בשל אזעקות שווא מרובות( כרוכה בתשלום 
לנתבעת. על פי בית המשפט, גם אם היה מוכח 
ובכך  כי הנתבעת אחראית לנטרול הגלאי 
התרשלה, התובעת לא הוכיחה קשר סיבתי בין 
ההתרשלות לבין הנזק וזאת משום שלא הוכח, 
כי אילו היה הגלאי באזור 15 היה פועל כראוי 
וגורם להפעלת האזעקה עם הגעת הפורצים, 

הייתה הגניבה נמנעת. 
התביעה נדחתה. עד למועד כתיבת שורות 
אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדחתה תביעת שיבוב בגין נזקי פריצה, 
כי לא הוכח שהנתבעת התרשלה בכך 
שנטרלה “גלאי” שפעל במקום הפריצה

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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גלעד אלטשולר: הדאגה בנוגע לפנסיה של 
הדורות הצעירים מוגזמת ואינה במקום

“הדאגה בנוגע לפנסיה של הדורות הצעירים 
גלעד  אמר  כך  במקום”,  ואינה  מוגזמת 
אלטשולר  אלטשולר, מנכ”ל בית ההשקעות 
הפנסיה  עתיד  על  לשאלה  בתשובה  שחם 
של דור ה-Y ודור ה-X. אלטשולר השתתף 
בפאנל שנערך במסגרת חגיגות 25 שנה לחברת 
דנאל, לצד יו”ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי 
אילים - אמיר אייל, מנכ”לית פיוניר - דפנה 
 Silver גונן, מנכ”ל קסם - אבנר חדד ומנכ”ל

Castel - אלי מזרוך.
לדבריו, “בעשורים הקרובים עד לפרישתם 
של הדורות המוזכרים, העולם ימשיך לצעוד 
קדימה, יהיה ניתן להשקיע במקומות אחרים 

וגם התשואה תעלה בהתאם”.  
בנוגע להעלאת גיל הפרישה, אמר אלטשולר: 
“זה נכון, שעם הזמן קיים סיכוי שהרגולטור 
יורה לאנשים לחסוך בשיעורים גבוהים יותר 
משום שתוחלת החיים תמשיך לעלות. אך 
בינתיים אני לא מבחין בבעיה מהותית, ודאי 
הילודה  ישראל שבה שיעורי  כמו  במדינה 

גבוהים”. 
למצב  התייחס  אלטשולר  לפנסיה,  פרט 
השווקים ולירידות השערים שנרשמו לאחרונה. 
לדבריו, “אנחנו לאחר עשר שנים של ריבית 
נמוכה שתדלקה את השווקים באשראי זול. 
אנחנו בתפר בו הריביות מתחילות לעלות 
והשווקים צריכים למצוא את האיזון שלהם. 
תקופה של שינוי היא מאתגרת יותר למנהלי 

השקעות”. 
מנכ”ל קסם אבנר חדד התייחס בפאנל לתיקון 
28, שהופך את תעודות הסל לקרנות סל: 
“תעודת סל מתחייבת להניב תשואה של מדד 
או סחורה מסוימת. המעבר לעולם הקרנות 
דרש מאיתנו, חברת קסם, התאמות לעולם 
חדש שכלל העברת כל הנכסים להשקעות 
הנמצאות תחת רגולציה של חוק השקעות 
משותפות. ברמת העיקרון, קרנות נאמנות 
לא מחויבות להניב את התשואה המדויקת 
על המדדים ולכן אנחנו נתחיל לראות פער 
במקצועיות בין המנפיקים השונים שהתחרו 

עד כה בשוק תעודות הסל”.
בעולם  בפאנל  התמקדה  פיוניר  מנכ”לית 
הפאמילי אופיס. גונן: “בשוק ההון יש הרבה 
ועלינו לבחור את הטובים ביותר  שחקנים 

ללקוחות. לא תמיד ללקוח יש הבנה על הבדלים 
בין השחקנים השונים בשוק כמו בתי השקעות 
ובנקים.  בתי ההשקעות, למשל, מנהלים את 
הכסף הנזיל של הלקוח ומבקשים להשיא 
תשואה גבוהה לאורך זמן. בנקאות פרטית 
מייעצת מה לעשות עם הכסף. פאמילי אופיס 
מציגה ראייה כללית של כל ההון השייך הלקוח 
וכיצד יש לנהוג בו. אנו היועץ הנאמן של הלקוח 
- אנחנו המנצחים על התזמורת. כמו כן, לא 
תמיד יש איחוד אינטרסים בין הלקוחות לבין 
היצרנים. לבתי השקעות יש מוצרים שלהם והם 
רוכשים אותם לטובת הלקוחות )ולטובתם 
האישית( והבנקים מעוניינים שהלקוח יבצע 

הרבה פעולות כדי להגדיל את ההכנסות”.

 • עד כמה הלקוחות הישראלים מפזרים את 
ההשקעות שלהם? 

דפנה גונן: “יש לנו לקוחות מקומיים ומחוץ 
כספים  החזיקו  תמיד  היהודים  לישראל. 
במדינה בהם גרו ובמדינות אחרות. המצב 
השקעה  האחרונות.  בשנים  השתנה  מעט 
מחוץ לגבולות המדינה נעשתה תחת סודיות. 
הבנקים בשווייץ נהנו מאוד מהמצב הזה. היום 
המשפחות שרוצות להסתיר נכסים יודעות 
שהכסף גלוי והבנקים משמשים סוכנים של 
מקומיים  לקוחות  עדיין,  אך  הכנסה.  מס 
וזרים מחזיקים לא מעט מההון שלהם בחו”ל. 
זה מגיע מרצון לביטחון הקיים מעבר לים 
והתמחות ומקצועיות שלעיתים לא נמצאת 

בשוק המקומי”. 
אלי מרזוך התייחס לעולם הקריפטוגרפיה 
והתנודתיות החדה במחירי המטבע בענף 
זה: “ישנם הרבה מאפיינים לקריפטו. בשנה 
האחרונה התרחשה תופעה מצערת ועוצמתית 
כאשר הרבה אנשים רצו לרכב על הטכנולוגיה 
רווח מהיר ללא הבנה מהותית של  ולבצע 
התחום. הענף התנהל ללא פיקוח ורגולציה 
וללא מחויבויות וזו קרקע פורייה לנוכלות. 
אך בשנה האחרונה נולדו מספר רגולטורים 
שביקשו להכניס כללי השקעות לתחום, בעיקר 
ומוסדיים  גדולים  משום שהרבה מנהלים 
מבקשים להיכנס אליו. המטבעות הופכים 
למעין מניות וזה יעזור מאוד בפיקוח המשפטי 
עליהם. אני מאמין שאנחנו רק בהתחלה של 

ראלי אדיר בתחום.

• מה המצב של ישראל בתחום הבלוקצ’יין?
אלי מזרוך: “ישראל מתקדמת מאוד בתחום. 
ויש  נושאים שאנחנו מובילים  יש כמה  אך 
נושאים בהם אנחנו נמצאים בפיגור מדהים. 
מבחינה טכנולוגית יש תעשייה יוצאת דופן 
חברות   250 עד  קיימות  בהווה  בגודלה. 
שעוסקות בתחום הפיתוח ובתוך שנה נוצרה 
תעשייה חדשה של עורכי דין ויועצים. אחד 
מהדברים החשובים בענף הבולקצ’יין היא 
התעשייה  של  חלק מהד.נ.א  וזה  ההצפנה 
המקומית. חברות ישראליות הספיקו להנפיק 
הפיגור  מטבעות.  מ-40  פחות  לא  כה  עד 
המהותי בישראל הוא בתחום הפיקוח. לדעתי 
רשות המיסים פיתחה מערך להתנהלות  רק 

מול הענף”. 

אמיר אייל התייחס למצב הכלכלי בישראל 
לעומת העולם: “ישראל היא אי שבו התוצר 
הוא 45 אלף דולר לנפש, כאשר השכנים שלנו 
מסביב מגיעים לתוצר של עד 5,000 דולר לנפש. 
הבעיות שלנו הם מקומיות, לצד הקצנת השיח 
ושנאת אחים, אך אני עדיין מאוד אופטימי לגבי 
השוק המקומי. הכלכלה שלנו ברדקיסטית, 
אך היא יזמית והיא יושבת על העורקים של 
הצמיחה העולמית. כשחקן נישה אנחנו יכולים 

ליהנות ממאבק הסחר בין המעצמות”. 

• מה ההשפעה של פטריוטיזם על הכלכלה 
העולמית? 

אמיר אייל: אנחנו בעידן היסטורי, לאחר 
שבשנים האחרונות המגמה השלטת הייתה 
של עולם גלובלי והורדת חומות, הכוח הנגדי 
של הפרדה החל להתחזק. חומות קמות - 
טראמפ  דונלד  תרתי משמע. מנהיגים כמו 
אינם אפיזודה חולפת. העולם הגלובלי מספק 
וסחורות  ידע  עצומה של העברת  מהירות 
יש תחושה של  עדיין  ממקום למקום, אך 
לאומיות. בשורה התחתונה, חלק מהמערב 
ראה שבשם הגלובליות הוא מפסיד. דוגמה לכך 
היא ארה”ב שצברה חוב של 21 טריליון דולר 
מול העולם והבינה שהמצב חייב להשתנות. 
התהליך יגבר ביתר שאת בשנים הקרובות”. 

 מנכ”ל בית ההשקעות אלטשולר שחם אמר בפאנל של חברת דנאל, שעסק בכלכלה הישראלית 
ובשוק הפנסיה, כי הקושי בניהול ההשקעות עלה מדרגה לאחרונה  מנכ”ל קסם אבנר חדד: 

נתחיל לראות פער במקצועיות בין המנפיקים השונים שהתחרו עד כה בשוק תעודות הסל

הפאנל בכנס 25 שנים לדנאל: מימין מנחת הפאנל אורית נחמני, מנכ”ל קסם אבנר חדד, מנכ”לית פיוניר דפנה גונן,
מנכ”ל Silver Castel אלי מזרוך, יו”ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי-אילים רו”ח אמיר אייל ומנכ”ל משותף אלטשולר שחם גלעד אלטשולר 
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אופניים חשמליים הם רכב לכל דבר.
לא רוכבים עליהם בלי ביטוח.

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים

הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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קופת חולים לאומית פרסמה 
את המכרז לביטוח סיעודי

רשות שוק ההון מחפשת חברה לביצוע שירותי 
ביקורת בתחום ביטוח משנה במוסדיים

קופת חולים לאומית פרסמה את המכרז 
לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי הקופה. זאת, 
רשות שוק ההון  במסגרת ההליך שמובילה 
לשפר את הכיסוי הסיעודי לחברי קופות 
החולים. במסגרת התהליך פורסמו בשלב 
הראשון המכרזים של קופות החולים הגדולות 
– מכבי וכללית. זאת מתוך ציפייה לשפר ככל 

האפשר את התנאים לחברי הקופות. 
שנים,  חמש  היא  ההתקשרות  תקופת 
וללאומית קיימת אופציה להארכת תקופת 
נוספות.  ההסכם לתקופה של שלוש שנים 
המכרז כולל פרמיה של כ-700 מיליון שקל עבור 
כרבע מיליון מבוטחים בביטוח הסיעודי, להם 
משולמות יותר מ-500 תביעות בשנה בממוצע.
במכרז  הפניקס  זכו  הקודמים  במכרזים 
הביטוח של קופת חולים מכבי והראל במכרז 
הביטוח של כללית. הראל זכתה בביטוח של 

כללית, למרות שההצעה של הפניקס הייתה 
טובה יותר, אך כללי המכרז קבעו שכל חברת 
ביטוח יכולה לבטח רק קופה אחת, והפניקס 

בחרה במכבי. 
המבטחת הנוכחית של חברי לאומית היא 
כלל ביטוח. כאמור, בהתאם לתקנות פוליסת 
הסיעוד האחידה, נדרשות כל קופות החולים, 
לרבות לאומית שירותי בריאות,  לבחור מבטח 

חדש לתקופת הביטוח הבאה.  
בתחרות הצפויה במכרז על ביטוחם של מאות 
אלפי לקוחותיה של לאומית צפויות להתמודד 
כל חברות הביטוח המובילות בשוק הביטוח, 
שהן בעלות ניסיון מוכח בתחום ביטוח הסיעוד 

בכלל וביטוח הסיעוד הקבוצתי בפרט.
לבחירת  במכרז  העיקריים  הפרמטרים 
המחיר  הצעות  הם  החדשה  המבטחת 
השירות  מדדי  במכרז,  המתמודדים  של 

המפורסמים בשנים האחרונות על ידי רשות 
שוק ההון באוצר, וכן מדדי השקעות של חברות 
הביטוח, המפורסמים  גם כן על ידי הרשות, 
וזאת לאור העובדה שהמבטחת עומדת לנהל 
את קרן המבוטחים הצבורה של חברי לאומית 

בשווי מאות מיליוני שקלים.
הכיסוי הביטוחי ושיטת הניהול של כספי 
הסיעוד  בפוליסת  הכלולים  המבוטחים 
האחידה הם דומים מאוד  בין קופות החולים, 
אולם הפרמיות המשולמות על ידי המבוטחים 
ושיטת השירות המוענקת למבוטחים צפויות 
להיות שונות בין קופות החולים. במכרז הנוכחי 
מנוהל חלק מהביטוח במתכונת הדדית של 
חברי התכנית, מתוך כוונה להביא לעלויות 
נמוכות יותר ושיעור תשלום תביעות גבוה יותר.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא ה-11 

בדצמבר 2018.

לביצוע  רשות שוק ההון מחפשת חברה 
משנה  ביטוח  בתחום  ביקורת  שירותי 
במוסדיים. כך עולה ממכרז שפרסמה הרשות 
שמחלק את עבודת הביקורת לשלושה סלים.

סל א’ יכלול את ביקורת הממשל התאגידי 
כוללת  הביקורת  המשנה.  ביטוח  בתחום 
התייחסות לנושאים כמו בחינת עמידתם של 
הגופים המוסדיים בהוראות הדין השונות, 
בחינת המשטר התאגידי של תחום ביטוח 
המשנה של הגופים המפוקחים ובחינת תפעול 

ההתקשרות עם מבטחי המשנה. בנוסף, החברה 
תבחן את הדינמיקה בין מערך ביטוח המשנה 
למערך ניהול הסיכונים של החברה, בחינת 
מערכי הבקרה והאנליזה לבחינת התקשרות 
וביצוע ביקורות  עם מבטחי משנה חדשים 
באמצעות מערכות מידע ממוחשבות של מערכי 
ביטוח. המציע עבור סל זה חייב להיות בעל 

ניסיון של חמש שנים.
שני הסלים הנוספים )ב’+ג’( יבצעו בחינה 
לעומק של הסדרי ביטוח המשנה של המבטחים 

וחיים. המציע  בענפי ביטוח כללי, בריאות 
לסלים אלו חייב להיות אקטואר או מנהל 
ביטוח משנה, או יועץ ביטוח משנה או ברוקר 
משנה ובעל ניסיון מוכח של לפחות שמונה 

שנים.
תקופת ההתקשרות למכרז היא לשנתיים 
עם אופציה להארכה בארבע שנים נוספות. 
על המשתתפים במכרז להציע הצעות אשר 
לא יעלו על 1.2 מיליון שקל לביצוע שלושת 

הסלים לשנתיים.

 המבטחת הנוכחית של חברי לאומית היא כלל ביטוח  במכרזים הקודמים של קופות 
החולים זכו הפניקס במכרז הביטוח של קופת חולים מכבי והראל במכרז הביטוח של כללית

התחומים שייבדקו: הממשל התאגידי בתחום ביטוח המשנה והסדרי 
ביטוח המשנה של המבטחים בענפי ביטוח כללי, בריאות וחיים

מכרזים

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%AA%D7%91%D7%98%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%AA%D7%91%D7%98%D7%97-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8/
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חדש!

עולם ביטוחי הדירות החדש של איילון
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 ועדת סל התרופות היא חשובה וראויה, אך הגיעה העת שמערכת הבריאות תעבור רפורמה 
ותתאים את עצמה לרפואה המתקדמת  את אותו השינוי צריכים גם הביטוחים הפרטיים 
לעבור כדי  שמבוטח שרוכש כיסוי ביטוחי פרטי ידע שהוא אכן מבוטח ללא אותיות קטנות

ועדת סל התרופות היא פלסטר ודרוש 
טיפול שורש למערכת הבריאות

הריטואל  אותו 
כמו בכל שנה, ועדת 
סת  נ כ ת מ ל  ס ה
ים  ד ו מ ם  ל ו כ ו
לשר הבריאות על 
להגדיל  שהצליח 
ב.  י צ ק ת ה ת  א
ם,  ו י ל  ש ו  פ ו ס ב
בי  ו ל ו  ד י ב ש י  מ
יותר חזק, מצליח 
את  ס  י נ כ ה ל
מרכולתו לסל ומי שבידו לובי פחות חזק, 

לא מצליח.
אין ספק שרבים יתקוממו, יתרעמו ויגידו 
“מה פתאום, בסל הבריאות אין פוליטיקה 
ואין לובי”, אך לאחר שאסיים לגחך אשאל 
את אותם תמימים, האם אתם יודעים שיותר 
מ-12% מהתקציב מופנה לטיפולי שיניים 
לילדים? אמנם מדובר בכיסוי חשוב, אבל 

לחלוטין פוליטי וזו רק דוגמה אחת. 
האמת היא, לצערנו,  שזה לא העיקר. עולם 
הרפואה צועד קדימה בצעדי ענק - תרופות 
חדשות, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, 
ועוד. הרפואה של  גנטיים יקרים  טיפולים 
היום לא דומה כהוא זה לרפואה של אתמול, 
והרפואה של מחר בבוקר תהיה כבר רפואה 

שונה לחלוטין.
אנו צועדים לעולם שבו ההבדל בין להחלים 
ממחלה או לא להחלים הוא היכולת לרכוש 
את התרופה המתאימה. היכולת להאריך חיים 
או למות היא היכולת לשלם ולעשות שימוש 

בטכנולוגיה הרפואית המתאימה.
כבר היום, לחלק ניכר מהמחלות יש טיפול 
מציל או מאריך חיים או לכל הפחות משפר 

איכות חיים וכל יום שעובר מגדיל את רשימת 
המחלות שניתן להבריא מהן. יגדל תקציב סל 
הבריאות ככל שיגדל, לעולם לא יוכל לפתור 

את הבעיה באופן מלא ומושלם לכולם.
שנכנסים  מתקדם  טיפול  או  תרופה  גם 
היום לסל, היו מחוץ לסל שנה, שנתיים ולרוב 
שלוש או ארבע שנים. גם בתקופה הזו, נקרא 
לה תקופת ההמתנה לכניסה לסל, יש חולים 
שנדרשים לה ולכן נזקקים למימון של עשרות 
ולפעמים מאות אלפי שקלים חדשים על מנת 

ליהנות ממנה.
770 בקשות  לוועדת הסל השנה הוגשו  
להיכלל בסל, בעלות כוללת של יותר משלושה 
מיליארד שקל. לרשות הוועדה, בניכוי תקציב 
460 מיליון שקל  רפואת השיניים לילדים,  

בלבד. 
לאחר שהוועדה תסיים את עבודתה, כל 
המי ומי יצטופפו מול המיקרופונים במסיבת 
על  שבחים  וירעיפו  שתערך,  העיתונאים 
ויגידו ש”רבים נשארו ללא  עבודת הוועדה 
תשובה ורק הגדלת התקציב תביא להם את 

המזור והישועה”. 
תקציב זה דבר חשוב ואין ספק שבמדינת 
להיות,  מתיימרת  שישראל  כמו  רווחה 
תפקידה של המדינה הוא להבטיח תקציבי 
ורווחה גבוהים ככל האפשר. אבל  בריאות 
ההסתתרות האין סופית והטלת הכישלון 
פעם אחר פעם על תפקודה הירוד של מערכת 
הבריאות ועל חוסר בתקציב, היא טעות גדולה 

שחוזרת על עצמה ומנציחה את הכישלון. 
מערכת הבריאות חייבת להתאים את עצמה 
לעולם החדש שבו אנו חיים - עולם שצריך 
להתבסס על  שלושה עקרונות יסוד שאף 

אחד, לצערנו, אינו מתקיים אצלנו. 

הראשון, יכולת תכנון, ובפרט היכולת לשנות 
תכניות במהירות. השני, העברת נטל מרכזי 
של השירות הרפואי לקהילה, ואילו השלישי 
הוא היכולת לשלב כסף פרטי בתוך המערכות 

הציבוריות. 
כל עוד נמשיך באסטרטגיה הקיימת ונתלה 
מערכת  ממשלתי,  בתקציב  יהבנו  כל  את 
הרפואי  והשירות  תתקדם  לא  הבריאות 

לאזרח יצעד לאחור. 
הרפואה מתקדמת בצעדי ענק ובמהירות, 
גדול מהטיפולים הופכים לטיפולים  חלק 
)ללא אשפוז(, חלק מחולי  אמבולטוריים 
סרטן הופכים להיות חולים כרוניים והגנטיקה 
בטיפול  משמעותי  מרכיב  להיות  הופכת 
הרפואי. לפני חמש שנים היה קשה לחזות 
את מה שקורה היום, אבל מערכת הבריאות 

תקועה עדיין באותן תכניות ישנות.  
אמבולטורית  להיות  הופכת  הרפואה 
ואלקטיבית, אולם תקצוב מערכת הבריאות 
עדיין מבוסס בעיקרו על תקצוב ימי אשפוז 

ובתי החולים הם עדיין המרכז.
אנשים  של  קטן  לא  ציבור  יהיה  תמיד 
שירכשו ביטוח בריאות פרטי מכספם הפרטי 
ששולם עליו מס כחוק. כל עוד הכספים הללו 
ינווטו למערכת הפרטית וכל עוד המערכת 
הציבורית לא תלמד להשתמש בכסף הזה, 

לא נוכל לצעוד קדימה.
ועדת הסל תכניס תרופות לסל הבריאות, 
אבל הבעיות של מערכת הבריאות הן הרבה 
שורש  טיפול  מחייבות  והן  עמוקות  יותר 

הרבה יותר מעמיק.

ד”ר אודי פרישמן – מומחה במדיניות בריאות 
ובביטוחי בריאות וסיעוד

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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ביטוח דירה 
בהתאמה אישית

 לא משנה אם אתם גרים בדירת סטודנטים, 
 בבית עם גינה או בפנטהאוז יוקרתי, 

 יש לנו ביטוח דירה בתנאים מצוינים עבור כל אחד מכם, 
בהתאמה אישית לכל שלב בו אתם נמצאים בחיים.

Basic Classic Premium
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הכשרה זכתה במכרז לביטוח 
המוסד לביטוח לאומי

פנשו נדל”ן רכשה מתחם מולטי פאמילי 
בג’ורג’יה ארה”ב בשווי של 8.1 מיליון דולר

הכשרה תבטח, באמצעות גבאי סוכנות לביטוח, את כל סניפי המוסד 
לביטוח לאומי בפריסה ארצית עם היקף נכסים בשווי 700 מיליון שקל

 החברה, שמחברת בין סוכני ביטוח להשקעות אלטרנטיביות, תנהל את המתחם בשיתוף 
עם חברת קרטר  המתחם נמצא בעיר בה אמזון מתכוונת לבנות מרכז לוגיסטי

הכשרה חברה לביטוח זכתה במכרז בו 
השתתפו מרבית חברות הביטוח, ונבחרה 
להיות המבטחת של נכסי המוסד לביטוח 
לאומי, בפריסה ארצית, עם היקף נכסים 
נעשה  הביטוח  שקל.  מיליון   700 של 
באמצעות גבאי סוכנות לביטוח. ההסכם 
נחתם לשנה עם אופציה להארכה לארבע 

שנים.
בחמש השנים האחרונות, המוסד לביטוח 

לאומי בוטח על ידי הראל.  

ביטוח  וראש אגף  ערן אופיר סמנכ”ל 
אלמנטרי ותביעות: “זכייתנו במכרז נוסף 
גדול והפעם של הביטוח הלאומי מראה 
כי הכשרה היא אחת ממבטחי העסקים 

הגדולים בארץ”. 
אלון טאקו, מנכ”ל גבאי סוכנות לביטוח 
ציין, כי הזכייה בביטוחי המוסד לביטוח 
לאומי הינו המשך ישיר של אסטרטגיית 
הסוכנות  פעילות  להגדלת  הסוכנות 

בעסקים גדולים ומורכבים. 

חברת הנדל”ן פנשו נדל”ן חתמה על הסכם 
 Multi ( מולטי-פמילי  מתחם  לרכישת 
 Magnolia בג’ורג’יה, ארה”ב, בשם )family
כ-8.1  על  עומד  crossing. שווי העסקה 
מיליון דולר. פנשו נדל”ן תנהל את מתחם 
הנדל”ן  קבוצת  עם  בשותפות  המגורים 
 Carter Multifamily( האמריקאית קרטר

.)& Affiliates
השקעות  בין  לחבר  מנסה  נדל”ן  פנשו 
כשירים  פרטיים  ללקוחות  אלטרנטיביות 
ולסוכני ביטוח המתמחים בתחום. החברה 
הוא  ששמה  הקבוצה  דרך  זאת  מבצעת 
E2earnings, שעוסקת בעיקר בנדל”ן בחו”ל 
ומורכבת מאייל ראובן )שכיהן בעברו כמנהל 
ואלי טילסון,  השקעות באינפיניטי-אילים 

הבעלים והמנכ”ל של פנשו.
המתחם שנרכש בג’ורג’יה נמצא בתפוסה 
של 94% וכולל מקבץ של 116 יחידות דיור. 
הנכס ממוקם בעיר מייקון, כ-125 ק”מ דרומית 
לאטלנטה, במיקום אסטרטגי על ציר מרכזי, 
המקשר בין אטלנטה לאזורים שונים בדרום 

מזרח ארה”ב.
מספר התושבים במייקון מונה כיום כ-150 
אלף, וצפוי לגדול בעקבות בנייה של מרכז 
לוגיסטי שמקימה חברת אמזון שיתפרש על 
93 דונם, ויביא עימו גם צמיחה של תעשיות 

המסחר והתחבורה בעיר.
אלי טילסון, מנכ”ל פנשו נדל”ן: “אני שמח 
לבשר על פרויקט נוסף שמעשיר את פורטפוליו 
העסקאות של פנשו נדל”ן. נכסי המולטי פמילי 

עמידים בפני השינויים הכלכליים, בהשוואה 
למתחמי נדל”ן אחרים, בשל הצורך הבסיסי 
לדיור והגידול הטבעי של האוכלוסייה. פנשו 
ביצעה השנה שתי רכישות בג’ורג’יה, מתוך 
הבנת הפוטנציאל להשבחה גבוהה, הנשענת על 
תנאי שוק משניים המאפיינים את הפריפריה”.
בהמשך  נתמכת  זו  “מגמה  ראובן:  אייל 
בארה”ב,  כלכלית  המאקרו  ההתחזקות 
יכולות הצריכה של האזרח  המרחיבה את 
האמריקאי. כמו כן, רמות הביקוש הולכות 
וגדלות מצד הציבור האמריקאי לדיור בשכירות 
במתחמים הכוללים שירותים מגוונים, כגון 
מועדון בריאות, בריכת שחייה, טרקלין עסקים 
ושאר מרחבים ציבוריים. זאת, על פני רכישה 

ובעלות על נכסי נדל”ן למגורים”.

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

אלון טאקו, מנכ”ל גבאי סוכנות לביטוח  
וערן אופיר, סמנכ”ל בהכשרה
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חדש במגדל!
ביטוח סייבר שמגן על העסק
של הלקוחות שלך כל הזמן!

הצע עוד היום ללקוחותיך את מגדל סייבר לעסק הכולל:

פריצה למחשבי העסק של הלקוחות שלך 
היא כנראה רק עניין של זמן!

כיסוי עלויות ואובדן רווחים הכולל כיסוי עלויות והוצאות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע  
     וכיסוי בגין סחיטת סייבר.

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי הכולל כיסוי להפרת סודיות בנתונים אישיים וכיסוי חבות בגין  
     תכני מדיה.

רק במגדל - שירות סקר אבטחת מידע ללא עלות! אשר יבצע סריקה תקופתית על מערכות   
     המחשבו כדי להעריך את רמת הסיכון והחשיפה של העסק.

חיתום מהיר ודיגיטלי לאחר בדיקת רמת החשיפה של בית העסק למתקפות סייבר.  

מוקד סייבר 24/7 תמיכה מקצועית לאורך כל האירוע ומתן פתרונות מקצועיים.  

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי השיווק במרחבים



31 באוקטובר 2018                                                                                                                   עמוד 15 / מתוך 18
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

הכלכלן הראשי: בניגוד לישראל, כמעט 
כל מדינות ה-OECD החליטו לבטל את 

הפער המגדרי בגיל הפרישה
הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי מצביעה על כך שההפרשה של הישראלים לפנסיה 

גבוהה לעומת שאר מדינות הארגון, אך היא תלויה באופן חד בתשואות שוק ההון

“כל מדינות ה-OECD מלבד ישראל, שוויץ 
המגדרי  הפער  ביטול  על  החליטו  ופולין, 
בגיל הפרישה”. כך נכתב בסקירה הכלכלית 
שעסקה  הראשי,  הכלכלן  של  השבועית 
השבוע במערכת הפנסיונית ובמבט משווה 
פי הסקירה,  על   .OECD-דוחות ה פי  על 
למרות השוני הגדול בגיל הפרישה הנהוג בין 
מדינה למדינה בארגון, תהליך הביטול של 
הפער המגדרי בגיל הפרישה הוא די שכיח 

במדינות אלו. 
2016 היו קיימים  על פי הסקירה, בשנת 
פערים מגדריים בגיל הפרישה הנורמלי רק 
 ,OECD-בתשע מדינות מתוך 35 מדינות ה
כאשר הפער הממוצע במדינות אלו עמד על 
ועומד על  2.5 שנים. בישראל הפער כפול 
חמש שנים.  עם זאת, מתוך תשע המדינות 
בהן קיים פער מגדרי בגיל הפרישה, שש כבר 
החליטו על ביטולו, פרט כאמור לישראל, 

שוויץ ופולין.
בשמירה  המצדדים  של  הטענות  אחת   
על הפערים המגדריים בגיל הפרישה היא 
יותר לנשים בא לתקן  גיל פרישה נמוך  כי 
עיוותים הנובעים מאפליה וחסמים אחרים 
בשוק העבודה. על פי הכלכלן הראשי, “כלל 
דווקא  מתקנת  אפליה  כמה  עד  ברור  לא 
גיל פרישה שונה עשויה באמת  באמצעות 
לתקן את העיוותים המוזכרים. למעשה, ניתן 
לחשוב כי ההפך הוא הנכון, וגיל פרישה נמוך 
לנשים מנציח את הפערים המגדריים בשיעורי 
התעסוקה ומהווה תמריץ שלילי למעסיקים 
לקדם נשים לתפקידים בכירים או מאותת 
למעסיקים על הנורמטיביות של פיטורי נשים 

בגיל מוקדם יותר”. 

בישראל מפרישים סכום גבוה לפנסיה

על פי הסקירה, מכלל המדינות החברות 
בארגון, בישראל, צ’ילה, דנמרק, אסטוניה, 

פינלנד, איסלנד, הולנד ושבדיה, שיעור הכיסוי 
הפנסיוני הוא הגבוה ביותר ועולה על 80%, 
כשבישראל הוא בשיעור של 91%. אך לא 
רק ששיעור המבוטחים בישראל גבוה, גם 
פרטית/ לפנסיה  סכומי הפרשות החובה 

תעסוקתית גבוהים יחסית. שיעור ההפרשה 
חובה בישראל לעובד בשכר ממוצע עומד על 
18.5%,כולל הפרשה לפיצויים בגובה 6% - 
שיעור גבוה בהשוואה למדינות אחרות. זאת, 
בהנחה שקיים קשר חזק בין השכר המבוטח 

לשכר בפועל. 
הפרשות  סך  את  בוחנים  אם  זאת,  עם 
החובה לפנסיה – הכוללים את ההפרשות 
לקרנות הפרטיות ולפנסיה ציבורית )בישראל, 
ההפרשות לביטוח לאומי משויכות על ידי 
המוסד לקצבת הזקנה(, הפער בין ישראל 
משמעותית.  מצטמצם  מהמדינות  לחלק 
כלומר, סך ההפרשות לפנסיה בישראל לא 
בהכרח גבוה, אלא המשקל של ההפרשות 
לקרנות הפרטיות, שבישראל פועלות בשיטת 
 )Contribution Defined( צבירת חיסכון
של  בולט  מאפיין  זהו  הגבוה.  מתוך הסך 
המערכת הפנסיונית הישראלית. במילים 
אחרות, בישראל הפנסיה הצפויה לחוסכים 

הצעירים נשענת ברובה על הרובד השני הפרטי 
)הרובד התעסוקתי( ופחות על הרובד הראשון 

הציבורי )קצבת זקנה(.
המשמעויות הבולטות של ההסתמכות הרבה 
יחסית על קרנות פרטיות, הפועלות בשיטת 
צבירת החיסכון, הן שבישראל התמריצים 
להמשיך לעבוד גם בגילאים מבוגרים חזקים 
יחסית )שכן הקצבה הפנסיונית תלויה ישירות 
בשכר ובשנות החיסכון(. משמעות נוספת 
“צמודה”  הפנסיונית  הקצבה  שרוב  היא, 

לשינויים בתוחלת החיים הממוצעת.
לאור ההסתמכות על הרובד השני ותלותו 
עולה  פי הכלכלן הראשי,  על  בשוק ההון, 
המיועדות,  החוב  אגרות  של  החשיבות 
המסופקות על ידי משרד האוצר, שמקטינות 
את התנודתיות של קרנות הפנסיה. בטבלה 
למטה מתואר יחס התחלופה בעת הפרישה 
לחוסך שפרש בגיל הפרישה עם משכורת של 
10,000 שקל בגיל שלושים ועלייה של 1% 
בשכר מדי שנה. לצד החשיבות של התשואה 
השיפור  את  לראות  ניתן  השנים,  לאורך 
ביחס התחלופה עם אספקת אג”ח מיועדות 
ובלעדיה )במיוחד תחת ההנחה של תשואה 
ממוצעת נמוכה של 3% בקרנות לאורך שנים(.

יחס החלופה הצפוי בפרישה לחוסכים הישראלים

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח



31 באוקטובר 2018                                                                                                                   עמוד 16 / מתוך 18
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

 Liberty Mutual נקנס 
ב-5.3 מיליון ליש”ט

 BMW קורא 
לתיקון 1.6 

מיליון מכוניות

מבטחים זכו בתביעה 
נגד Noreco במאבק 

משפטי ממושך

מעבורת פגעה בצדה 
של אניית מכולות 

בלב הים התיכון

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

נקנס   Liberty Mutual הבריטי  המבטח 
ליש”ט  מיליון   5.3 של  בסך    FCA-ה ידי  על 
לאחר שנמצא כי המבטח דחה באופן לא הוגן 
לקוחות.  של  ותלונות  לקוחות  של  תביעות 
התלונות, בתחום הביטוח של מכשירי טלפון 
ביולי  ה-5  בין  בתקופה  הוגשו  סלולאריים, 

2010 ל- 7 ביוני 2015.
ידי  על  שנוהלו  תביעות  בגין  היו  התלונות   
צד שלישי ששילם בתקופה הנדונה סך של 4 
בעת  בחשבון  שנלקח  סכום   – ליש”ט  מיליון 
 7.5 היה  המקורי  הקנס  סכום  הקנס.  חישוב 
המבטח  של  הנכונות  אולם  ליש”ט,  מיליון 

לסגור את הדיון בשלביו הראשונים הקטין את 
הקנס )לסך 5.3 מיליון ליש”ט(. ה-FCA מסר 
כי גם אם מנהלת התביעות הייתה באמצעות 
את  מהמבטח  מסיר  אינו  הדבר  שלישי,  צד 
אחריותו וההבטחה שלו שהתביעות והתלונות 

של הלקוחות יטופלו בהוגנות.

זאת, לאחר שנמצא כי המבטח דחה באופן לא הוגן תביעות של לקוחות ותלונות של לקוחות

 BMW AG הגרמני  הרכב  יצרן 
 1.6 של  לתיקון  קריאה  על  הודיע 
במנועי  המונעות  מכוניות  מיליון 
שריפה  בסיכון  לטפל  כדי  דיזל, 
על  הרכב.  למנוע  הקשור  אפשרי 
קיימת   ,BMW של  ממצאים  פי 
הקירור  נוזל  דליפת  של  אפשרות 
דרך מערכת הפליטה של המכונית. 
לשריפה  לגרום  יכולה  זו  תקלה 
המכוניות  קיצוניים.  בתנאים 
מכוניות  הן  לתיקון  שנקראו 
המונעות במנועי דיזל 4 צילינדרים 
 2010 בין  שיוצרו  צילינדרים  ו-6 

ל-2017. 

מאבק משפטי על תביעה בסך 470 מיליון דולר הסתיים לאחרונה, 
 Noreco לאחר מאבק שנמשך כעשר שנים. חברת האנרגיה הדנית
דני  משפט  בית  ידי  על  שנדחה  מבטחים  קבוצת  נגד  ערר  הגישה 
לערעורים. הערר הוגש בגין נזק לאסדה שנגרם ב-2009. הביטוח, 
על בסיס כל הסיכונים, שנערך על ידי הברוקר JLT הונהג על ידי 
המבטחים   .)QBE של   2999 סינדיקט  )בבעלות   1036 סינדיקט 
של  משמעותיים  בחלקים  החזיקו   XL Catlin-ו  AIG, Gard
 Zurich, Lancashire, Axis, בביטוח  השתתפו  כן  כמו  הביטוח. 
 AGCS, Aspen, Liberty, Atrium, Talbot, Beazley, Markel

.MS Amlin-ו
בגין  470 מיליון דולר  נזקים בסך של  ב-2016 פסק בית המשפט 
 .2009 בשנת   Siri לאסדה  שאירעו  תפוקה  ואובדן  רכוש  נזקי 
המבטחים טענו שהנזק נגרם כתוצאה מעייפות המתכת הרבה לפני 
שהפוליסה נכנסה לתוקף. המבטחים הגישו ב-2017, תביעה לבית 
לא  לאסדה  נפסק שהנזק   2018 במאי  בקופנהגן.  העליון  המשפט 
נגרם בתקופת הביטוח והקטין את תגמולי הביטוח לסך של 12.5 
את  וחייב  הערר  את  שדחה  לעליון  ערערה   Noreco דולר.  מיליון 

Noreco בהוצאות בסך של 4 מיליון דולר.

המעבורת הטוניסאית Ulysse פגעה ב-7 באוקטובר השנה בצדה של 
אניית מכולות וגרמה לחור באחד ממכלי הדלק של האנייה ולדליפה 
ב-12  גוף.  נפגעי  היו  לא  התיכון.  הים  למימי  דלק  טונות   600 של 
 CSL באוקטובר הצליחו להפריד את חרטום המעבורת מגוף האנייה
Virginia )מפליגה תחת דגל קפריסאי( שנשארה לעגון בלב ים, סמוך 
לאי קורסיקה, וזאת עקב דליפת דלק וניסיון למזער את זיהום מי הים. 
פיס  גרין  הארגון  עם  בשיתוף  ואיטליה  צרפת  מונקו,  של  צוותים 
ב-24  והפליגה  עוגן  הרימה   CSL Virginia הדלק.  בזיהום  מטפלים 
באחריות  השחור(  )הים  שברומניה  קונסטנטה  לנמל  באוקטובר 
בעליה, לאחר ששאבו את כל הדלק מהמיכל שנפגע. כ-100 אלף שעות 

עבודה הושקעו בסילוק זיהום הדלק מהים. 
החקירה מצביעה על כך שרב החובל של המעבורת כשל מלזהות את 
מגרשי  כשלושה  של  )אורך  מטר  כ-305  שאורכה  המכולות  אניית 
אוויר  במזג  קומות(   15 בן  בניין  )כגובה  מטר  כ-46  וגובהה  כדורגל( 
קמ”ש(  )כ-34  לשעה  מייל   21 של  במהירות  הפליגה  המעבורת  נאה. 
אניית  שבטוניס(.   Radès הבית  לנמל  )איטליה(  גנואה  מנמל 
המכולות, שהייתה ללא מטען, עגנה 20 מייל )כ-32 ק”מ( מצפון לחופי 

קורסיקה. 

המבטחת הממשלתית באינדונזיה 
תפצה בסכום של 3,284 דולר לכל 

אדם שנספה באסון המטוס 
מטוס Max 8 737  )מתוצרת בואינג( של חברת 
שלו  הקריאה  )אותיות   Lion Air התעופה 
)PK-LQP המריא בטיסה JT610 מנמל תעופה 
שתיים,   .06:20 בשעה  אינדונזיה  בג’קרטה, 
היה  כשהמטוס  ההמראה,  אחרי  דקות  שלוש 
התקשר  ק”מ(,  )כ-1.5  רגל   5,000 של  בגובה 
הטייס לפיקוח של שדה התעופה וביקש רשות 
לטוס חזרה, אולם לא דווח על סיבת הבקשה. 

ב-06:33 אבד הקשר עם המטוס. 
ספינת  כי  האווירי  לפיקוח  דווח   06:45 בשעה 
את  המתרסק  מטוס  ראתה   AS Jaya II גרר 

 .JT610 הים וייתכן שהמטוס הוא טיסה
המטוס התרסק אל הים כ-13 ק”מ מקו החוף. 
בתוך  מטר   30-35 של  בעומק  זוהה  המטוס 
הים. המטוס הוא מטוס חדש, שנמסר לחברת 
התעופה באוגוסט האחרון וטס כ-800 שעות. 

 178  – אדם  בני   189 היו  המטוס  סיפון  על 
נוסעים בוגרים )ביניהם 20 עובדים בכירים של 
עובד  המשרד לכלכלה של ממשלת אינדונזיה, 
והיערות  הסביבה  לאיכות  המשרד  של  אחד 
ילד  והמחצבים(,  האנרגיה  ממשרד  וארבעה 
אחד ושני תינוקות, שני טייסים, ושישה אנשי 

צוות.
קברניט הטיסה היה הודי בעל ניסיון של 6,000 
של  ניסיון  בעל  המשנה  וטייס  טיסה  שעות 
5,000 שעות טיסה. חברת הביטוח הממשלתית 
Jasa Raharja הודיעה כי ישולם פיצוי על פי 
התקנות משנת 2017. על פי תקנות אלו ישולם 
בגין מוות של הנוסעים סכום השווה ל-3,284 
דולר לאדם. המטוס שהתרסק חכור מהחברה 
הסינית CMIG Aviation Capital, חברה בת 
 .China Minsheng Investment Group של
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המכרז השני של 
רפורמת ברירת המחדל 

ייכנס מחר לתוקף
עופר נרגסי, סגן 
מנהל חטיבת 

ההשקעות 
בהראל, פורש 

מבטחים ומבוטחים

בהלמן אלדובי עדיין לא קיבלו תשובה מרשות שוק ההון 
האם הם מורשים להנמיך את דמי הניהול ל-0.001% מהצבירה

 נרגסי: יש לי כמה הצעות ואני 
שוקל את דרכי  הראל: אנו 

מכבדים החלטתו, מודים לו על 
תרומתו לפעילות החברה, ומאחלים 

לו בהצלחה בהמשך דרכו

ן  ת ס י נ כ י  נ פ ל ה  מ מ י
לתוקף של קרנות הפנסיה 
החדשות,  המחדל  ברירת 
אלדובי עדיין  נציגי הלמן 
לא קיבלו תשובה מרשות 
שוק ההון האם הם מורשים 
הניהול  דמי  את  להנמיך 
ל-0.001% מהצבירה. כזכור, 
ת  ו א צ ו ת ע  ד ו ו י ה ר  ח א ל
פנסיה  קרן  המכרז לניהול 
נציגי  פנו  מחדל,  ברירת 
משה  האוצר  לשר  החברה 
ברקת,  כחלון ולד”ר משה 
הממונה על רשות שוק ההון 

הנכנס, בבקשה לאשר להם להוריד את דמי 
הניהול מהצבירה ל-0.001%.

במכתב הבקשה ציינו יו”ר חברת הגמל 
והפנסיה רמי דרור, ואיתי ברדה – מנכ”ל 
החברה, כי החברה “בחנה ובוחנת כל העת 
בפני כל האורגנים המנהלים, המבקרים 
הכלכלית  המשמעות  את  והמפקחים 
של מכרז קרנות הפנסיה”, והגיעה לכדי 
מסקנה, “באופן חד משמעי כי גם בדמי 
ניהול אפסיים מהצבירה ישנה היתכנות 

כלכלית לביצוע הרפורמה”.
כך או אחרת, דרור התייחס היום לכניסתה 
של רפורמת הפנסיה לשלב השני: “הרפורמה 
תוסיף עשרות ומאות אלפי שקלים לפנסיה 
של החוסכים. זוג המרוויח יחד כעשרים 
אלף שקל ברוטו עשוי להרוויח תוספת 

של כ-600 אלף שקל בפנסיה 
אם יעבור לקרנות המכרז. זו 
רפורמה גדולה יותר מרפורמת 
בחיסכון  מדובר  הסלולר. 
דמי  מגובה   90% עד  של 
הניהול שמרבית השכירים 
במשק משלמים כיום. מכיוון 
שהמוצר הפנסיוני הוא מוצר 
אחיד, וההבדלים בין קרנות 
הפנסיה אינם משמעותיים, 
הרי שהציבור יוכל כעת לקבל 
כך  על  ולשלם  יותר  הרבה 

הרבה פחות”.
המחדל  ברירת  קרנות 
ם  י ר י כ ש ה  ז ל  ל כ ב ו  , ר ו ב י צ ה ל  ל כ ל
ועצמאיים שיוכלו לעבור לקרנות, ינוהלו 
במכרז  שזכו  ההשקעות  בתי  ידי  על 
– אלטשולר שחם, פסגות, מיטב דש והלמן 
אלדובי. ההתחייבות של קרנות אלו הן לדמי 
הניהול הנמוכים למשך 10 שנים. בהמשך 
צפויים מכרזים נוספים של האוצר במטרה 

לשמור על דמי הניהול הנמוכים.
בידיים של הציבור  “הכדור כעת הוא 
ולמרות שנושא הפנסיה נראה רחוק מאוד 
ומרבית הציבור אינו מתעניין בו, מדובר 
בפעולה קצרה ופשוטה. בשיחת טלפון אחת 
אפשר יהיה להרוויח מאות אלפי שקלים 
וחבל מאוד למי שיישאר אדיש וימשיך 
לשלם דמי ניהול גבוהים על חשבון איכות 

חייו בפנסיה”, ציין  דרור.

לאחר שכיהן 11 שנים כסגן 
ההשקעות  חטיבת  מנהל 
של הראל, עופר נרגסי בוחר 
לעזוב את הראל. נרגסי, אשר 
חטיבת  לראש  כסגן  כיהן 
ההשקעות אמיר הסל ומאז 
2016 כסגן של סמי בבקוב, 
צפוי לפרוש בראשית שנת 

.2019
בשיחה עם פוליסה ביקש 
נרגסי למסור: “אני עוזב ברוח 
טובה. הראל היא משפחה 

אחת על כל המשתמע מכך ונהניתי לעבוד כאן”.
בנוגע לתכניותיו העתידיות מסר נרגסי: “יש לי כמה 
הצעות ואני שוקל את דרכי. זה נכון בשבילי לעשות 
את השינוי. אני רוצה להתפתח ולהתקדם ומחפש אחר 
אתגרים חדשים. כל המהלך נעשה בתיאום עם החברה, 

בהסכמה וברוח טובה”.
נרגסי החליט לצאת לדרך  “עופר  תגובת הראל: 
11 שנים בחטיבת ההשקעות בהראל.  חדשה לאחר 
אנו מכבדים החלטתו, מודים לו על תרומתו לפעילות 

החברה ומאחלים לו בהצלחה בהמשך דרכו”.

עופר נרגסי 

”צ
יח

ם 
לו

צי

רמי דרור, יו”ר הלמן אלדובי 
גמל ופנסיה

השכר בגינם בוצעו הפקדות בפועל באותה 
שנת מס.

הפקדות רטרואקטיביות- פגיעה בעובד

ישנם לא מעט מקרים בהם המעסיק מפקיד 
לקרן השתלמות רטרואקטיבית בגין חודשים 
אלו,  במקרים  מס.  שנת  באותה  קודמים 
היות וחישוב התקרות נעשה לפי החודשים 
בהם היו הפקדות בפועל )ולא בגין חודשים 
נוצרה חריגה מתקרת ההפקדה  קודמים(, 
המוטבת ומהתקרה בגינה אין זקיפת הכנסה 
)לפי חישוב חודשי(, כך שהעובד למעשה נפגע 
פעמיים על חלק משמעותי מסכום ההפקדה 
– נזקפה לו הכנסה חייבת במס וכן לא זכה 

לפטור ממס רווח הון.

עמדת רשות המיסים

לאור הפגיעה בעובד במקרה של הפקדות 
רטרואקטיביות כאמור, פרסמה רשות המיסים 

חוזר מקצועי ובו נקבע, בין היתר, כי:
1. חישוב תקרת ההפקדה המוטבת ייעשה 
בהתאם לחודשי שכר בגינם הפקיד המעסיק 
ובתנאי שהעביר לקרן ההשתלמות דיווח של 
כך  כל חודש.  בגין  כלל הנתונים הנדרשים 
למעשה, מי שבוצעו לו הפקדות רטרואקטיביות 
באותה שנת מס לא ייפגע כאמור עקב חישוב 

הפקדות בפועל.
2. אם המעסיק לא העביר דיווח תקין ביחס 
בוצעו הפקדות, המעסיק  בגינם  לחודשים 

או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות 
בהתאם  ההפקדות  את  לייחס  בבקשה 
לחודשים בגינם בוצעו. לבקשה כאמור יש 
לצרף אישור מעסיק ובו יפורטו המשכורות, 
סכומי ומועדי ההפקדות או לחלופין תלושי 
שכר של החודשים בגינם בוצעו ההפקדות + 
תלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה 
הרטרואקטיבית. בנוסף, יש לצרף הצהרה של 
העובד כי בגין חודשים אלו לא בוצעו הפקדות 
 נוספות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת.
לאחר העברת הנתונים והאישורים כאמור, 
קרן ההשתלמות תייחס את סכומי ההפקדות 

בהתאם.
4. האמור לעיל מתייחס גם לאופן חישוב 
סכום ההפקדה לקופת גמל לקצבה שעד אליו 

לא תהיה זקיפת הכנסה כאמור.

)המשך מעמוד 2(

רשות המסים מתקנת את הפגיעה בעובדים שכספי 
קרן ההשתלמות הופקדו עבורם רטרואקטיבית

http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%9c-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%9c-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%9C/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%9c-%d7%9b%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%9c-%d7%9b%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%9c-%d7%9b%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2/
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עו”ד ריטה בעל-טכסא הודיעה על פרישתה 
ממארש ישראל. בעל-טכסא מסרה כי בכוונתה 
ולקדמו,  הביטוח  בענף  לתמוך  “להמשיך 
באמצעות הניסיון והידע העמוקים בכל תחומי 
הביטוח אותם צברה במהלך יותר מ-20 שנות 

פעילות בתפקידים בכירים בענף”. 
בעל- כיהנה  האחרונות  השנים  בארבע 

טכסא כסמנכ”ל בכיר בזרוע הישראלית של 
 Marsh & McLennan תאגיד הברוקרים 
Companies. לפני כן כיהנה כסמנכ”ל ביטוח 
הבריאות  אגף  כמנהלת  בהפניקס,  עסקי 
וכמנהלת התחום העסקי בביטוח כללי במנורה 
גם  שימשה  תפקידיה  במסגרת  מבטחים. 
כיו”ר ועדת רכוש וחבויות של איגוד חברות 
הביטוח, כעדה מומחית בהליכים משפטיים 

שונים וכדירקטורית עצמאית 
במספר חברות ציבוריות.

דת  ת ע ת מ א  ס כ ט - ל ע ב
להציע שירותי בוררות, גישור 
 ADR – Alternative והליכי
 ,D i s p u t e  R e s o l u t i o n
מחלוקות  פתרון  המקדמים 
בתחום הביטוח וביטוח המשנה 
“באופן המקצועי, ההוגן והיעיל 
הצדדים”.  כל  לטובת  ביותר, 
פנייה  קיבלה  אף  לאחרונה 
אחד  של  לשורותיו  להצטרף 
מארגוני הבוררות הבינלאומיים 

המובילים. 
בעל-טכסא: “הענף משווע לאנשי מקצוע 

ים  ר י כ מ ה  , ת ו י נ פ י  ר ס ח
לעומק את כל מגוון הסוגיות 
הביטוחיות, ואשר יכולים לבחון 
השיקולים  את  מאוזן  באופן 
וכל  המורכבים,  המקצועיים 
זאת בטווח זמנים קצר ותחת 
תחום  לדבריה,  חסוי”.  דיון 
פתרון המחלוקות מחוץ לכותלי 
בית המשפט צובר פופולריות 
המתקדמות  במדינות  רבה 
כגון ארה”ב, בריטניה ושוויץ. 
הם  אלו   ADR הליכי   , לכן
אלטרנטיבה ראויה ואף עדיפה 
במקרים רבים על פני הליכי משפט ארוכים 

ויקרים.

פסגות, ברק סורני,  מנכ”ל בית ההשקעות 
העניק היום תעודות הוקרה לעשרה עובדי 
שחלפה  השנה  במהלך  שהתנדבו  פסגות, 
במרכז נווה עופר בתל אביב השייך לעמותת 

חינוך לפסגות.
עובדי פסגות ליוו תלמידים הלומדים בבית 
ספר יסודי וזקוקים לחיזוק, סיוע בלימודים 
ועוד. כל עובד ליווה תלמיד אחד לאורך השנה, 
כך שנוצר חיבור אישי בין חונך לחניך. בנוסף, 
התקיימו פעילויות העשרה שונות, בין היתר, 
סדנת שוקולד בחנוכה, בניית מחרשות בט”ו 
בשבט, ובניית פירמידות בפסח. פעילות סוף 

השנה נערכה בסופרלנד בראשון לציון.
של  לצדם  לעמוד  גאה  “אני  סורני:  ברק 
מתנדבי פסגות שליוו במהלך השנה תלמידים 
במרכז נווה עופר בתל אביב. המתנדבים שלנו 
ויצרו קשר מיוחד ועמוק עם  תרמו מזמנם 

הילדים. אין לי ספק שהדוגמה האישית, החום 
והאהבה שהילדים קיבלו מהמתנדבים שלנו 

הקלה על התמודדויות שונות, קידמה אותם 
וסייעה להם להצליח בלימודים ובכלל”.

ריטה בעל טכסא פורשת מתפקידה 
כסמנכ”ל בכיר במארש ישראל

מנכ”ל פסגות, ברק סורני, העניק 
תעודות הוקרה לעובדים מתנדבים

 בעבר שימשה כסמנכ”ל ביטוח עסקי בהפניקס, וקודם לכן כמנהלת אגף הבריאות ומנהלת התחום 
 העסקי במנורה מבטחים  בעל-טכסא מתעתדת להציע שירותי בוררות, גישור והליכי

ADR – Alternative Dispute Resolution, המקדמים פתרון מחלוקות בתחום הביטוח וביטוח המשנה 

העובדים ליוו תלמידי בית ספר יסודי הזקוקים לחיזוק וסיוע בלימודים במרכז נווה עופר בתל אביב

מבטחים ומבוטחים

עו”ד ריטה בעל-טכסא

מנכ”ל פסגות ברק סורני והעובדים המתנדבים 
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תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
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